
Гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан 

сэргийлэх нь 



 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын зорилго нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй
байдлыг хангах, хүний эрх, эрх чөлөө, төр, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг гэмт
халдлагаас хамгаалах, нийгмийн дэг журмыг бэхжүүлж, иргэний ухамсар, соёлыг төлөвшүүлэхэд
оршино.

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил нь гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг
судалсны үндсэн дээр гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхэд нөлөөлж байгаа шалтгаан, нөхцөл, хүчин
зүйлсийг тогтоож, түүнийг арилгахад чиглэсэн эдийн засаг, нийгэм, эрх зүйн болон зохион
байгуулалтын бусад арга хэмжээний нийлбэр цогц мөн.

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодлого боловсруулах, төлөвлөн хэрэгжүүлэх,
үр дүнг үнэлэх замаар зохион байгуулна.

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил
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 Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгахад
чиглэсэн эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, зохион
байгуулалт, хүмүүжлийн шинж чанартай нийтлэг арга
хэмжээг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
ерөнхий чиглэл гэнэ.

 Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан,
нөхцөлийг арилгахад чиглэсэн цогц арга хэмжээг гэмт
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тусгай чиглэл
гэнэ.



 Тодорхой этгээд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түүний зан үйл, ёс
суртахуунд нөлөөлөх, түүнээс гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг
арилгахад чиглэсэн цогц арга хэмжээг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нэг бүрчилсэн
чиглэл гэнэ.

 Хүн, хуулийн этгээдийг гэмт халдлагаас хамгаалах, түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол
нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий гэмт хэрэг, зөрчилд өртөх, хохирох
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн нөлөөллийн цогц арга хэмжээг соён гэгээрүүлэх чиглэл гэнэ.



Гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

Зохицуулах зөвлөл



Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
Зохицуулах зөвлөл, Салбар зөвлөл, Дэд 

зөвлөл, тэдгээрийн ажлын алба, түүний дарга, 
гишүүд хэрэгжүүлнэ. 



Улсын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохицуулах зөвлөл ажиллах ба орон тооны ажлын албатай байна.

Аймаг, нийслэл, дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохицуулах зөвлөл нь орон тооны нарийн бичгийн даргатай
байх бөгөөд орон тооны ажлын албатай байж болно.

Зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Засгийн
газар, Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг тухайн
шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Зохицуулах зөвлөлөөс
баталсан нийтлэг журамд нийцүүлэн батална.



 Дэд зөвлөл байгуулах, түүний бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг

боловсруулах, түүний биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах
 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага,

хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд түүний үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэх

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн төслийг
боловсруулахад оролцох

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээний талаар санал боловсруулж,
Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах

 Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд төрийн болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагатай харилцах,
хамтран ажиллах

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг хангах, төрийн байгууллагаас
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

 Холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийт, эрдэмтдийн төлөөллийг оролцуулан ажлын
хэсэг байгуулан ажиллуулах

 Салбар болон Дэд зөвлөл, төрийн байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хийсэн
ажил, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, шалгалт хийх

Зохицуулах зөвлөлийн бүрэн эрх 



 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг
хангуулах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, түүнийг хэрэгжүүлэх талаар Салбар болон
Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах

 Төрийн захиргааны төв болон бусад байгууллага, Салбар болон Дэд зөвлөлөөс гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх талаар зохион байгуулсан ажлын тайланг гаргуулан авах

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомж, Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн
биелэлтийг төрийн захиргааны төв болон бусад байгууллагад өмчийн харьяалал харгалзахгүйгээр
шалгах, түүний удирдах ажилтны илтгэл, сонсголыг Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж чиглэл өгөх

 Нийтийн хэв журмыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардлыг төсвийн болон
холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хуваарилах, зарцуулах

Зохицуулах зөвлөлийн бүрэн эрх 



 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж, тайланг
холбогдох байгууллагаас хагас, бүтэн жилээр гаргуулан авч, дүгнэлт хийх

 Шаардлагатай гэж үзвэл гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулсан хөрөнгийн зарим хэсгийг
Зохицуулах зөвлөлийн мэдэлд төвлөрүүлж, тодорхой цогц арга хэмжээнд зарцуулах

 Зохицуулах зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийг биелүүлээгүй албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх
талаар холбогдох дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулах, хариу авах

 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар гадаад улстай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
 Хууль тогтоомж болон хууль тогтоомжийн төсөлд дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, хууль

тогтоомжийн төсөл нь гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй тохиолдолд энэ талаар
үндэслэл бүхий санал, зөвлөмжийг хууль санаачлагч болон Улсын Их Хуралд хүргүүлэх

 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах нийтлэг журмыг батлах

Зохицуулах зөвлөлийн бүрэн эрх 



 Олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв журам
сахихыг бусдаас шаардах

 Гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан, нөхцөлийг
арилгуулах тухай асуудлыг холбогдох байгууллага,
албан тушаалтанд тавих, шаардах

 Гэмт халдлагаас эд хөрөнгө, өөрийн болон бусдын
амь нас, эрүүл мэндийг хуулийн хүрээнд хамгаалах

 Хуульд заасан үүргээ биелүүлсний төлөө учирч
болох эрсдэлээс хамгаалуулах

 Бусдын нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хохироохгүй байх, өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ бусдын нэр
төр, алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах, гэмт хэрэг, зөрчилд бусдыг
өдөөн хатгахгүй, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв
журмыг гажуудуулах үйлдэл гаргахгүй байх

 Оршин суугаа нутаг дэвсгэртээ нийтийн хэв журам сахиулах талаар
нутгийн захиргааны байгууллага, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн
хэв журам сахиулах байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа зохион
байгуулалттай арга хэмжээг дэмжиж, сайн дураар оролцох

 Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар олж мэдсэн зүйлээ холбогдох
байгууллагад мэдээлэх

 Гэмт халдлагаас өөрийн буюу бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгийг хуулийн хүрээнд хамгаалах

 Гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох талаар бусдаас шаардах,
шуурхай мэдээлэх, нуун дарагдуулахгүй байх, цагдаа, хуулийн
байгууллагатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллаж, туслалцаа
үзүүлэх

 Хууль бусаар галт зэвсэг, хутга, зэвсгийн чанартай зүйл, тусгай
хэрэгсэл олж авах, хадгалах, худалдах, биедээ авч явахгүй байх

 Улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу холбогдох
бүртгэлийг хийлгэж, баримт бичгийг эзэмших талаарх журмыг чанд
сахих

 Үр хүүхэд, өөрийн асрамжид байгаа насанд хүрээгүй хүнийг гэмт
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг, зөрчилд
холбогдуулахгүй байх

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
иргэний эрх, үүрэг



АНХААРАЛ 
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